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24 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie z absolwentem naszej szkoły i studentem chemii Piotrem Dzwoniarkiem. W
spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 4-6. Dzieci z zainteresowaniem patrzyły na wspaniałe doświadczenia, które robił
p. Piotr. Później odbyły się warsztaty dla wybranych klas, a nasza redakcja przeprowadziła wywiad z Gościem:
Red.: Czy pamięta Pan
naszą szkolną gazetkę
,,Kleks”?
P.D.:
Tak
pamiętam.
Byłem nawet na zebraniu
organizacyjnym,
ale
miałem zbyt dużo innych
zajęć i nie wstąpiłem do
redakcji.. Pamiętam także
bibliotekę,
do
której
biegaliśmy na przerwach.
Red.: Jaki był Pana
ulubiony przedmiot w
podstawówce?
P.D.: Lubiłem wiele przedmiotów np.: przyrodę, j.
polski. Bardzo lubiłem lekcje sztuki, plastyki i muzyki.
Wszystkie lekcje były ciekawe. Miałem dobrych
nauczycieli, którzy prowadzili interesujące lekcje.
Bardzo dobrze je wspominam.
Red.: Na jakiej uczelni Pan studiuje i dlaczego akurat
tę uczelnię Pan wybrał?
P.D.: Studiuję chemię na Uniwersytecie Warszawskim.
Zawsze podobała mi się chemia. I naprawdę zawsze
wiedziałem, że zostanę naukowcem. Już na lekcjach
przyrody wiedziałem jak potoczą się moje losy. W
liceum przeżyłem super przygodę z olimpiadą
chemiczną. A dlaczego wybrałem Uniwersytet
Warszawski? Ze względu na miasto - Warszawa
wydawała się dosyć ciekawym miastem.
Red.: Czy zawsze był Pan dobry z chemii?
P.D.: Chemia zawsze mnie interesowała i nigdy nie
sprawiała problemów. Nigdy nie uczyłem się chemii, a
nawet jeśli się uczyłem to była to zabawa, wielka
frajda.
Red.:
Którą
z
nauczycielek
naszej
szkoły
lubił
Pan
najbardziej?
P.D.: Jest bardzo dużo
takich
nauczycielek,
które bardzo serdecznie
pozdrawiam.
Miło
wspominam p. Krystynę
Morek, p. Ewę Pawlak,
p. Aldonę Piwońską i
wielu innych. Naprawdę

tych nauczycieli jest bardzo wielu.
Red.: Kto był Pana najlepszym kolegą lub koleżanką w
podstawówce?
P.D.: W podstawówce miałem bardzo wielu kolegów i
znajomych. Mieliśmy bardzo zgraną klasę. Pamiętam, że
naszą salą była klasa przyrodnicza, bo naszą
wychowawczynią była p. Morek.
Na przerwach
wchodziliśmy tam, opiekując się akwarium, myszkami,
papugami. Cała klasa była podzielona, żeby opiekować
się wszystkimi zwierzątkami. W ławce siedziałem z
Dawidem Ochotą. Pamiętam, że przez wiele lat był
redaktorem gazetki „Kleks”.
Red.: Czy lubił Pan czytać i czy ma Pan swoją ulubioną
książkę?
P.D.: Bardzo lubię czytać, ale książki, tak naprawdę,
zacząłem doceniać dopiero na studiach. Zrozumiałem,
że książka to najlepszy przyjaciel człowieka i najlepsze
źródło wiedzy. W podstawówce czy w gimnazjum się
tego nie docenia, dopiero jak się dorośnie zaczynamy
szanować książki Młodzież uważa, że w Internecie
znajdą wszystko, ale jak się pójdzie na studia to się
okazuje, że najlepsze i najważniejsze są takie bardzo
stare książki. Mam bardzo rozbudowaną bibliotekę. Już
nawet nie mam gdzie tych książek składować, jest ich
około 700. Wiele z nich to książki chemiczne i tak
naprawdę to z nich czerpię wiedzę. Dla rozrywki lubię
czytać książki Dana Browna. Natomiast moje książki
ulubione to książki chemiczne.
Z dzieciństwa wspominam książki pana Sękowskiego.
To był taki sławny popularyzator nauki. Opisywał
doświadczenia, które potem wykonywaliśmy w domu,
ale z tym trzeba uważać, żeby nic nie zniszczyć.
Red. Dziękujemy bardzo za wywiad.
P.D.: Dziękuję również. Było mi bardzo miło.
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Od 17 do 19 marca w
naszej szkole odbyły się
zawody w CS;GO i FIFA 17.
Nasza sala przeobraziła się w
wirtualny świat.
Przyjechali do nas Youtuberzy ; Eniablog ,
Voter i Kubik. Fani youtuberów robili sobie z
nimi zdjęcia i dostawali autografy.
Na naszej ogromnej Sali znalazło się
ponad 50 komputerów. To był niesamowity
widok. Część komputerów udostępniono do
różnych gier. Za zajęcie pierwszego miejsca w
FIFA 17 nagrodą był Fotel Gamingowy firmy
Quersus.
Klaudia

Dni 15 i 16 marca niemal całkowicie
pochłonęło nas ,,Święto matematyki”. Odbyły się
najróżniejsze konkursy matematyczne, takie jak
,,Kangur”, w którym udział wzięło aż 141 dzieci,
,,Klasa z sową matematyczną” oraz ,,Król
matematyki”. Celem akcji było promowanie
matematyki w naszej szkole.
22 marca wręczono tytuły: ,,Klasa z sową
matematyczną” i ,,Król matematyki”. Ten
pierwszy otrzymała klasa 6c, a ,,Królem
matematyki” została Natalia Kałużna z klasy 6d
(która ten tytuł zdobyła także w ubiegłym roku).
Na pewno to wydarzenie dobrze wpłynęło
na naszą szkołę i jej uczniów, oraz poszerzyło
horyzonty naszej wiedzy matematycznej.

Fopek
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19 kwietnia 2017 r. klasy 1a i 1b brały
udział w zajęciach pn. „Krótka historia o
dwóch zawodach i jednej pasji”.
Dzieci poznały pracę policjanta, strażaka
oraz ratownika medycznego. Dowiedziały się jak
postępować w sytuacjach wypadków, które
zdarzają się w domu jak i poza domem.
Spotkanie zorganizował p. Artur Przyszło,
który jest strażakiem ochotnikiem. Przedstawił on
dzieciom na czym polega praca strażaka.
Zaprezentował kilka przedmiotów, którymi
posługują się strażacy. Dzieci miały możliwość
choć przez chwilę poczuć się strażakami.

Pan Artur zaprosił również ratowników
medycznych: p. Wojciecha Altmana i p. Aleksandrę
Altman, którzy wytłumaczyli dzieciom jak
postępować w sytuacji oparzenia, omdlenia,
złamania czy zwichnięcia. Pokazali jak wygląda
pozycja bezpieczna i jak reanimować osobę
nieprzytomną. Pod okiem ratowników dzieci mogły
praktycznie zastosować zdobyte umiejętności.
Gościem specjalnym była policjantka p.
Dorota Grzelka oraz Pyrek. Pani policjantka
przypomniała dzieciom jak zachować się w
kontaktach z osobami nieznajomymi.
Zorganizowane spotkanie przyczyniło się do
utrwalenia zdobytych wcześniej wiadomości o
udzielaniu
pierwszej
pomocy
osobom
poszkodowanym.
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Pod takim tytułem odbyły się zajęcia, w
których wzięli uczniowie klasy 4a. Spotkanie
prowadziła
Ewa
Kiwak
z
Biblioteki
Pedagogicznej.

Na podstawie książki „Idol: Maria
Skłodowska-Curie”, przybliżyła nam życiorys
Marii Skłodowskiej-Curie, następnie mogliśmy się
poczuć jak młodzi chemicy i obserwowaliśmy
doświadczenie ze znikającym i pojawiającym się
atramentem w szklance wody.
Pani Ewa wytłumaczyła nam, że
obserwowaliśmy zjawisko dyfuzji, mówiła nam
również o wytrwałości, cierpliwości i uważności
podczas doświadczeń, zwłaszcza wtedy, kiedy nie
dysponujemy nowoczesną technologią w naszym
laboratorium.

Na przygotowanej przez prowadzącą
prezentacji mogliśmy zobaczyć jak wyglądało
laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie, w jakich
warunkach pracowała. Mogliśmy też zobaczyć
Idolkę w ambulansie, w którym dokonywała
prześwietleń rannych żołnierzy podczas I wojny
światowej.
Na koniec mogliśmy poczuć się jak
radiolodzy i oglądać przyniesione przez panią Ewę
zdjęcia rentgenowskie. Były tam zdjęcia czaszki,
zębów, ramion, miednicy. Mogliśmy też obejrzeć
zdjęcia
z
tomografu
komputerowego.
Dowiedzieliśmy
się,
że
odkrycia
Marii
Skłodowskiej-Curie
są
wykorzystywane
w
medycynie, np. w ratując osoby chore na
nowotwory.
Dowiedzieliśmy się również, że Patron
naszej szkoły Henryk Sienkiewicz, spotkał się z
Noblistką w 1912 roku, pewnie byli dobrymi
znajomymi.
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W naszej
szkole odbył się
pokaz rozmaitych
węży.
Prowadzący pozwolił nam je dotknąć, ale
i tak od nich uciekaliśmy. Gość opowiadał nam,
że węże nie są groźnymi zwierzętami jednak
ludzie uważają, że lepiej trzymać się od nich z
daleka.
Naszym
faworytem
był
Kazik,
dwuipółmetrowy wąż o białym kolorze skóry.

Oczywiście węże nie były jadowite, tylko
wszystkie były dusicielami. Pochodziły z firmy
KlapsArt, dzięki temu były zadbane i
przyzwyczajone do ludzi. Mogliśmy zadawać też
pytania i dużo dowiedzieliśmy się na temat tych
niesamowitych zwierząt.
Antek
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9 marca w sali gimnastycznej odbyło się
pasowanie na czytelnika. Tego szczególnego
dnia zaszczyciła nas swoją obecnością pisarka
książek dla dzieci, pani Justyna Bednarek.
Najważniejszym
wydarzeniem
było
uroczyste Pasowanie na czytelnika uczniów klas
pierwszych. Dokonała go pisarka wielką zakładką
do książki. Następnie p. Bednarek opowiadała o
swoich książkach i o tym, jak została pisarką.
Później odbyły się skarpetkowe warsztaty.
Pisarka przeczytała nam fragment swojej książki
,,Niesamowite przygody 10 skarpetek”. Gdy pani
Justyna skończyła czytać dzieci dostały kartki i
kredki po czym narysowały swoją wymarzoną
skarpetkę. Po zadaniu wielu pytań, dzieci ustawiły
się w długiej kolejce po autograf w książce p.
Justyny.
Rafał i Fopek

Wywiad z Panią Justyną Bednarek
Redakcja: W którym roku wydała Pani swoją pierwszą
książkę ?
J.B.: W 2004 r. Były to ,,3 wierszowane bajeczki o
skrzacie Lenku’’.
Red.: Dlaczego pisze Pani książki właśnie dla dzieci?
J.B.: Bardzo lubię dzieci. To sprawia mi przyjemność
oraz dlatego, że dzieci są dobrymi czytelnikami.
Red.: Czy lubiła Pani chodzić do szkoły ?
J.B.: W zależności od dnia, nawet czasami
wagarowałam.
Red.: Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny?
J.B.: Każdy przedmiot lubiłam.
Red.: Wiemy że chodziła Pani do szkoły muzycznej, na
jakim instrumencie Pani gra?
J.B.: Grałam kiedyś na fortepianie i trochę grałam na
flecie, ale szybko powróciłam do gry na fortepianie.
Red.: Czy ma Pani ulubioną książkę lub autora
dzieciństwa?
J.B.: Moje ulubione książki to ,,Klechdy sezamowe” i
,,Przygody Sindbada żeglarza”.
Antek i Rafał
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10 kwietnia, w sali
sportowej
odbył
się apel z okazji
Światowego Dnia
Zdrowia.
Powitały
nas
tańce
dziewczynek z klasy 4c. Wcześniej odbyły się
konkursy: „Szkolny Konkurs Wiedzowy o
Zdrowiu” dla klasy 4 oraz Konkurs na „Rzeźbę z
owoców i warzyw” dla klas 5. Nagrody wręczyła
pani wicedyrektor Krystyna Morek.
W konkursie wiedzowym nagrodę
otrzymał Kamil Gawroński z klasy 4c, a
wyróżniono: Sonię Szudzik kl.4d, Marysię
Hatlińską kl.4b, Gabrielę Szymczak kl.4c, Natalię
Jurkiewicz kl.4c. W Konkursie na „Rzeźbę z
owoców i warzyw” nagrodę główną otrzymała
klasa 5a.
Następnie pięknie zaśpiewała dla nas
uczennica klasy 4c Paula Biskup. Tuż po tym
wszystkich nas zaproszono do aerobiku.
W podskokach pokazaliśmy, że w
zdrowym ciele zdrowy duch!
Fopek
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Marzycielska
Poczta
20 marca w
naszej bibliotece szkolnej
spotkała się grupa uczniów z klasy III
a. Byli to: Julia Kucharska, Oliwia Hartman,
Amelia Kaczorowska, Amelia Rosiak, Blanka
Górska, Anna Bartkowiak, Jan Szczepaniak i
Dominik Drobnik. Wzięli oni udział w akcji o
nazwie Marzycielska Poczta. Jest to ogólnopolska
akcja, polegająca na wysyłaniu tradycyjnych
listów oraz kartek pocztowych do ciężko chorych
dzieci.
Uczniowie wybrali profile dzieci i
przygotowali dla nich kolorowe listy, pełne
ciepłych słów i życzeń.
Jeśli ktoś chciałby również zrobić dobry
uczynek i napisać do tych dzieci, może to zrobić,
wybierając adres dziecka, dostępny na portalu
www.marzycielskapoczta.pl
Nadia

Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich
Nauczyciele naszej szkoły uczcili Światowy
Dzień Książki i Praw Autorskich.
Uczniowie na różnych lekcjach wysłuchali
głośnego
czytania
fragmentów
książek,
zakupionych ostatnio do biblioteki szkolnej. Wśród
czytanych książek znalazły się bardzo popularne
tytuły, które od razu zostały wypożyczone przez
uczniów.
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Listonosz Jacek
Dawno temu, w niewielkiej wiosce
mieszkał listonosz Jacek z żoną Barbarą. Bardzo
lubił swoją pracę. Zarabiał pieniądze, roznosząc
listy. Pewnego dnia zorientował się, że dostaje
fałszywe monety! Zamiast prawdziwych monet,
złotych i srebrnych, była czekolada owinięta w
złoty papierek. Listonosz chciał powiedzieć o tym
osobom, które go oszukiwały. Jednak byli oni
silni, zabrakło mu odwagi.
Jedna z tych osób to chłopak ubrany w
różową bluzkę. Miał na imię Jarek.
Drugą osobą też był chłopak, na sobie miał
niebieską bluzkę, jego imię to Marek. Listonosz
nie powiedział żonie o oszukanych monetach.
Minął tydzień, listonosz nadal dostawał pieniądze
z czekolady.
Pewnego razu Jacek odważył się i poszedł
porozmawiać z oszustami monet. Nakrzyczał na
nich, a oni go wyśmiali i pobili. Jeden z nich o
imieniu Jarek powiedział, że jak zgłosi straży
królewskiej, to może źle się to dla niego
skończyć!
Bezradny
listonosz
uciekł
przestraszony. Gdy już był w domu opowiedział o
wszystkim żonie. Barbara
od razu pobiegła na zamek i
opowiedziała
o
całej
sytuacji
królewskim
strażnikom. W ten sposób
oszuści trafili do więzienia.
Król wynagrodził odważne
małżeństwo.
Listonosz
Jacek i jego żona Barbara
żyli długo i szczęśliwie.

Dzisiaj poznamy kilka „podstawowych” zwrotów
języka włoskiego.
Cześć - Ciao[ ćiał]
Co tam?- Come va? [kome wa?]
Nazywam się … - Mi chiamo … [Mi kiamo …]

Król Olbrzym
Dawno, dawno
temu w ogromnym
zamku żył bardzo
nieuczciwy
Król
Olbrzym. Był bogaty,
miał wspaniały ogród,
w
którym
były:
drzewa, róże, tulipany,
a nawet mała rzeczka.
Codziennie
posyłał służącego z
koszykiem, żeby poddani wrzucali pieniądze dla
niego. Groził, że jeżeli nie dadzą mu pieniędzy, to
zrobi im krzywdę. Każdego dnia chciał coraz
więcej i więcej monet, nigdy nie miał dosyć.
Pewnego dnia do królestwa przybył drugi
olbrzym o imieniu Daniel. Chciał aby król przestał
wyłudzać od ludzi pieniądze. Niestety władca
zignorował prośbę i zdenerwowany powiedział, że
jak zaraz stąd nie odejdzie to go zabije. Ale
Olbrzym Daniel nie poszedł. Odważny przybysz
rzekł: „jeśli król chce to możemy walczyć ze sobą”.
Król nadal chciał rządzić królestwem, więc zgodził
się na pojedynek i zaczęli walczyć. Na początku
wygrywał Król, ale nie udało mu się pokonać
przeciwnika. Walkę wygrał Olbrzym Daniel.
Mieszkańcy zamku ogłosili go ,,Królem Danielem”.
Od tej pory król Daniel rządził uczciwie, a całe
królestwo żyło długo i szczęśliwie.
Tekst i rysunki: Wiktoria Stawicka, 3e

Poznajmy CYFRY ☺
Jeden - uno
Sześć – sei
Dwa - due
Siedem- sette
Trzy – tre
Osiem - otto
Cztery - quattro
Dziewięć - nove
Pięć - cinque
Dziesięć - dieci
Lekcji udzielił Wam Massimo
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W Suchym Lesie odbył się finał XII
Przeglądu Młodego Teatru Wielkopolski
DZIEŃ DOBRY SZTUKO.
Teatr "Szpilka" po raz kolejny
reprezentował rejon koniński, ale przede
wszystkim Turek i Szkołę Podstawową nr 1, w
tym niezwykłym spotkaniu artystycznym.
Uczniowie zaprezentowali spektakl w technice
cieni pt. "Jak to z serem w Turku było", który
entuzjastycznie przyjęty został przez widownię
i jurorów.
Zespół otrzymał nagrodę, pamiątkowy
dyplom i wiele upominków. Przed występami
młodzi aktorzy uczestniczyli w warsztatach
plastycznych, a podczas przeglądu mogli
wymienić się doświadczeniami z innymi
grupami teatralnymi z Wielkopolski. Patronat
honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
Warto dodać, że zespół został także
laureatem 39. Konfrontacji Teatrów Dziecięcych
"Przestrzenie Wyobraźni" w Kłodawie..
W przedstawieniu ‘Jak to z serem w Turku
było” wystąpili: Julia Pięta, Oliwia Michowska,
Anna Biniek, Natalia Oblizajek, Adrian Korzepa,
Michał Janik, Antoni Dzieran, Kacper Michalak z
klasy 6 a i Bartosz Maniakowski, Sonia Szudzik,
Roksana Kaźmierczak, Aleksandra Ślusarek,
Mateusz
Wołowiec z
klasy 4 d
Wielkie
gratulacje dla
uczniów!
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KRZYŻÓWKA KOMPUTEROWA
1. Technika robienia filmów.
2. Poszukujemy jej na przykład w Internecie.
3. Uzupełnij tytuł „Felix, .... i Nika”.
4. Słowo określające błąd w komputerze.
5. „Wujek” Google to dobry .......
6. Chroń swoje ......... osobowe.
7. Jeden z przycisków na klawiaturze.
8. Nazwa wirusa komputerowego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagrody – niespodzianki rozwiąż
krzyżówkę i przynieś do biblioteki właściwą odpowiedź ( na kartce
podpisanej imieniem i nazwiskiem ). Termin zgłoszeń upływa 30 maja.
Nagrodę z poprzedniego numeru wylosowała Patrycja Sosińska z kl. 5 d.

7.
8.

Bluzka
miętowa

Lekka bluza, na ciepłe
wiosenne dni

Podarte,
krótkie
spodenki
jeansowe
Naszyjnik z sercem
Szal babuni,
z ozdobnym,
błyszczącym sercem

Błyszcząca
bransoletka

Najlepsze na wiosnę
długie skarpetki
z kotkiem

LED-buty

Błyszczące kolczyki

Propozycje ubrań przygotowała Wiktoria
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stronie internetowej naszej szkoły: www.sp1.turek.net.pl
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